
 

 

Boa 
 
De boa is net als alle slangen een reptiel. Dat wil zeggen dat hij geen haren of veren heeft en dat hij eitjes legt. 
Het is het grootste reptiel op Aruba. Zowel in de natuur als in gevangenschap kan de slang wel 40 jaar oud 
worden. 
 

Latijnse naam: Boa constrictor 

Lengte: Kan wel 6 meter worden, maar wordt op Aruba tussen 0,5 en 2 meter.  

Gewicht: Kan wel 60 kilogram wegen, maar op Aruba meestal maximaal 10 kilogram.  

Uiterlijk: Hij is te herkennen aan zijn patroon van donkerbruine en beige vlekken, die rood worden 
naar de staart. Zijn buik is wit of crèmekleurig met veel zwarte vlekken. De schubben die 
de bovenkant van zijn kop afdekken zijn heel klein.   

Voortplanting: Ter bescherming tegen andere jagers en vertrapping houdt een boa moeder haar eitjes in 
zichzelf tot ze uitkomen. Per keer kan een boa zo’n 60 baby boa’s ter wereld brengen. 
Pasgeboren boa’s zijn al ongeveer 35 centimeter lang. Wanneer zij geboren worden, 
kunnen zij al gelijk voor zichzelf zorgen. 

Woonomgeving: Boa’s stellen weinig eisen aan hun leefgebied en komen daarom op heel Aruba voor. Zij 
kunnen goed klimmen en zijn daarom ook wel in bomen, cactussen en gebouwen te 
vinden. Deze slang kan zelfs zwemmen! Zij zijn niet erg bang van mensen en worden ook 
wel eens gezien in bewoonde gebieden. De slang houdt van wat koelere temperaturen en 
beweegt daarom vooral ’s nachts en ’s ochtends 

Verdediging: De boa heeft een sterk lichaam en sterke kaken met scherpe tanden.  

Voedsel: De boa is een geduldige, niet giftige jager. Hij wacht tot zijn prooi dichtbij komt en vangt hij 
hem eerst tussen zijn sterke kaken en scherpe tanden. Dan wikkelt hij zijn lichaam om zijn 
prooi heen om hem zo te stikken. Deze slang lust bijna alle diersoorten. Hij eet vaak 
vogels, hagedissen en ratten, maar ook kippen, kleine honden en jonge geiten. 

Vijanden: De boa heeft op Aruba geen natuurlijke vijanden behalve de mens. 

 
Invasief: 
Eigenlijk horen de boa’s niet thuis op Aruba. Zij zijn rond 1997 op het eiland gebracht als huisdieren. Deze 
‘huisdieren’ zijn waarschijnlijk ontsnapt of vrijgelaten en in de natuur van Aruba gaan leven. Zij kunnen zo goed 
op Aruba overleven dat zij snel vermenigvuldigd zijn. Omdat de boa zoveel eet en zo snel in aantal toeneemt, is 
hij een bedreiging voor de lokale diersoorten zoals de vogels en de lokale slang, de cascabel. Hij wordt daarom 
een invasieve soort genoemd.  
In het Arikok Nationaal Park worden boa’s door de rangers verzameld. Zij worden dan naar de vetinaire dienst 
(dierenarts) gebracht om in te slapen.  
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Bronnen en meer informatie: 
Folder Snakes of Aruba – te verkrijgen bij Arikok Nationaal Park 
 
www.wildaruba.org 
Algemene informatie over reptielen van Aruba 

http://www.wildaruba.org/

